
Desemparedamento da educação: estratégias 
biofílicas para educação ambiental



ALGUNS DADOS PREOCUPANTES...
• As crianças brasileiras, em sua maioria, crescem em contextos urbanos: 84% da

população vive hoje em cidades (IBGE, 2010).

• O Censo de 2010 mostrou que a televisão está presente em mais de 95% dos
lares brasileiros. Em média, as crianças passam 5h35min em frente à TV todos os
dias (IBOPE, 2014).

• O Brasil é o segundo país do mundo em consumo de Metilfenidato, o principio
ativo da Ritalina (SMSSP, 2012).

• Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos com sobrepeso ou obesos teve um
aumento de 10 x nas últimas 4 décadas no Brasil, totalizando 9,5 milhões: 1/3
crianças brasileiras (MS, 2019).

• O Brasil está na lista dos três países onde as crianças exploram a natureza com
menos frequência. (Children & Nature Network, 2018)



Feche os olhos! 
Imagine a natureza!



UMA TRISTE REALIDADE...

A natureza se tornou cada vez mais abstrata. 

• Urbanização - Escassez de áreas verdes (São Paulo: 2,6 m² de 
AV/hab.) ONU recomenda: 12 m² de AV/hab.

• Praças e parques        Abandono por parte do poder público

• Uso do espaço público          Rua = circulação de veículos e 
perigo, especialmente para crianças

• Falta de convívio entre crianças, maior intoxicação digital.



Transtorno de déficit de natureza

• Descrever esse fenômeno atual da infância
e adolescência (Richard Louv, 2016).

• Redução do uso dos sentidos, dificuldades
de atenção, taxas mais altas de doenças
como miopia, obesidade infantil e adulta,
deficiência de vitamina D e outras
enfermidades.

“Quanto mais ‘high tech’ nossas vidas se tornam, mais precisamos de natureza.” 



“cada criança que vem ao mundo é a natureza se 
manifestando outra vez...”

Lea Tiriba
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BIOFILIA

Amor pela vida. 
Edward O. Wilson (1984)

Psicologia: atração por tudo que é vivo.
Filosofia: reflete sobre a interação da natureza com os seres humanos.
Biologia: compreendida como a atração pela natureza como um princípio evolutivo.

Convivência íntima com a natureza99% 



Benefícios para as crianças

Fonte: Instituto CRIANÇA E NATUREZA, 2017.  



PRINCÍPIOS DA ECOLOGIA
Conceitos principais de ecologia que descrevem padrões e processos pelos quais a natureza sustenta a vida.

Redes: Todos os membros de uma comunidade ecológica estão interconectados pela teia da vida.

Sistemas dentro de Sistemas: Cada um deles forma um todo integrado dentro de limites, ao mesmo
tempo que são parte do todo maior.

Ciclos: As interações entre os membros de uma comunidade ecológica envolvem troca de energia e
recursos em ciclos contínuos.

Fluxos: Todos os organismos são sistemas abertos, que iniciam pelo fluxo constante de energia
solar que sustenta a vida e orienta todos os ciclos ecológicos.

Desenvolvimento: O desenvolvimento e aprendizagem no nível individual e como evolução no
nível da espécie. Envolve o inter-relacionamento da criatividade e adaptação mútua.

Equilíbrio Dinâmico: Todos os ciclos ecológicos agem como loops de feedback, de forma que a
comunidade ecológica regulamenta e se organiza mantendo um estado de equilíbrio.



MAS A EDUCAÇÃO SEGUE EmparedaDA...

• Michel Foucault (1926-1984): problematização das estruturas que coagem e encarceram as pessoas.



A escola biofílica

• Estudos relacionam os tamanhos dos pátios escolares com os valores de IMC 
das crianças. Pátio maior, IMC menor! (OZDEMIR; YILMAZ, 2008; 
SÖDERSTRÖM et al., 2013)

• Tempo em atividades ao ar livre na escola(ANSARI; PETTIT; GERSHOFF, 2015): 

37 min        redução de 42% no risco de obesidade

60 min       redução de 57% no risco de obesidade

• Diminuição de taxas de doenças respiratórias, como a asma, em crianças que 
estudam em escolas que proporcionam o brincar ao ar livre (LOVASI et al., 
2008; MAAS et al., 2009) 

• Melhor aprendizado em alunos que possuíam contato com árvores e arbustos 
(até 750m a 1000m) da escola em sua rotina diária, tanto no trajeto de ida e 
volta, quanto na vista das janelas das salas de aula (TALLIS et al., 2018)



Orientações para 
escola biofílica
• Desenvolver estratégias com o objetivo de 

aumentar as oportunidades para o brincar e o 
aprender ao ar livre é fundamental. 

• Toda a escola pensada e planejada com o 
objetivo de facilitar o acesso da comunidade 
escolar ao ar livre e à natureza. 

• O que aconteceria se as escolas trocassem o 
cimento por terra, areia e árvores? 

• Ampliar a concepção de que o aprendizado só 
ocorre dentro da escola e valorizar todo 
espaço ao ar livre.

• Estar atento e ouvir as crianças sobre suas 
percepções acerca do espaço escolar.



Orientações para 
escola biofílica
• Buscar a riqueza das experiências sensoriais: 

mais pedra, folha, madeira, barro, terra...

• Promover hábitos alimentares mais 
saudáveis.

• Requalificar as rotinas escolares: equilíbrio 
entre atividades dirigidas e brincadeiras ao 
ar livre.

• Antes de ser apresentada aos problemas 
ambientais, a criança precisa experimentar 
a natureza em sua plenitude e beleza, 
tornar-se íntima dela e vincular-se 
afetivamente.



PARA DESEMPAREDAR AS CRIANÇAS E JOVENS É PRECISO DESEMPAREDAR-SE!



Na natureza é diferente!
• Reconhecer as características de um espaço aberto e fazer

proposições educativas coerentes com ele.

• A atitude controladora precisa ser substituída pela de co-aprendiz,
corresponsável e orientador.

• Todas as disciplinas podem ser trabalhadas fora da sala de aula e com
a natureza.

• Alunos com dificuldades em temas específicos podem superá-las
sendo levados a um local aberto, possivelmente mais coerente com
seu ambiente interno.

• Sempre que possível, envolver as famílias no processo de
desemparedamento.



MANOEL DE BARROS – O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS

Uso a palavra para compor meus silêncios.

Não gosto das palavras fatigadas de informar.

Dou mais respeito

às que vivem de barriga no chão

tipo água pedra sapo.

Entendo bem o sotaque das águas.

Dou respeito às coisas desimportantes

e aos seres desimportantes.

Prezo insetos mais que aviões.

Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.

Tenho em mim esse atraso de nascença.

Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.

Tenho abundância de ser feliz por isso.

Meu quintal é maior do que o mundo.

Sou um apanhador de desperdícios:

Amo os restos

como as boas moscas.

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.

Porque eu não sou da informática:

eu sou da invencionática.

Só uso a palavra para compor meus silêncios.



Obrigada!
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